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Hästar behöver mycket foder
• I Sverige finns ca 355 500 hästar (SJV, 2017)

• Totalt krävs en yta motsvarande halva Skånes åkermark för att förse 

hästarna med foder (HNS, 2018)

• Hästar utfodras med konserverat vallfoder under större delen av året

Foto: Brunsbergs foder & strö



Hästar är…

• Gräsätare

• Betar 16 h/dag

• Lever i små grupper

• Vandrar över stora ytor



Naturvårdare?

• Arealen naturliga betesmarker minskar 

(Gärdenfors et al. 2005, SJV 2020)

– Kontinuerligt utdöende av djur- och växtarter

• Betande djur behåller dessa marker öppna

• Hästar föredrar gräs framför andra växter
– Kan främja blomning och pollinering

• Äter även en del lövsly och bark samt andra 

växter senare under säsongen



Bete som fodermedel

• Främjar naturligt beteende 

• Mindre resurskrävande än produktion av till exempel hö och 

hösilage. 

• Låga näringsvärden under vinterhalvåret –en begränsning? 



Betesanvändning
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Huvudsyfte: undersöka om året-runtbete med hästar 

är gynnsamt för biologisk mångfald och kan 

genomföras med god djurvälfärd

Hästar på bete året runt

• 12 Gotlandsrusshingstar, 1 år vid start

• Bete i 2,5 år utan stödutfodring

-Vad händer med betet?

-Vad händer med hästarna?

Foto: Lena Holm



Varför Gotlandsruss?

• Hotad och omnämnd av FAO

–Liten och betraktas som “lättfödd”, 
“härdig” och “säker på foten” 

• Om det stämmer bör de passa bra till naturvård! 

Foto Madde Gustavsson



Tre hägn med tre uthägnader i varje

• 3 ha vall + 7 ha skog / 4 

hästar

• Dokumentation av bla. 

betets näringsvärde, 

betesmängd, hästarnas 

hull och tillväxt



Betet



Dokumentation av betets näringsinnehåll

Varje månad (utom vid snö):

• Grönmassaprov 
– utmed en diagonallinje över gräsytan, 5 cm 

höjd

– Där hästarna betade, samma höjd som 
hästarna betar

– I en bestämd ruta i uthägnaderna

• Analys av energi- och proteininnehåll

• Betesvolym



Betets näringsvärde

OE, MJ RP, % Smb RP, g Kvot Smb RP/OE

Månad medel range medel range medel range medel range

Januari - - - - - - - -

Februari 5,5 5,1-6,4 8 7-10 48 38-60 9,0 5,9-11,9

Mars - - - - - - - -

April 6,9 4,4-9,3 15 7-22 106 31-177 14,3 7,0-20,5

Maj 12,0 11,1-12,7 24 20-27 190 161-226 15,9 12,8-19,1

Juni 11,7 11,1-12,4 15 12-20 114 82-158 9,7 7,4-13,4

Juli 10,8 10,4-11,4 15 9-23 110 55-183 10,2 4,9-16,9

Augusti 10,3 9,0-11,2 16 13-19 115 89-149 11,1 9,0-13,4

September 9,3 6,7-11,2 17 10-23 129 60-180 14,1 7,8-25,2

Oktober 7,6 5,6-9,5 11 8-16 89 42-118 9,7 7,5-12,8

November 8,8 5,1-12,1 11 7-14 89 30-101 9,8 2,5-12,6

December 4,9 4,6-5,4 8 7-10 45 37-59 9,1 8,2-10,9



Vinterbetets näringsvärde

OE, MJ RP, % Smb RP, g Kvot Smb RP/OE

Månad medel range medel range medel range medel range

Oktober 7,6 5,6-9,5 11 8-16 89 42-118 9,7 7,5-12,8

November 8,8 5,1-12,1 11 7-14 89 30-101 9,8 2,5-12,6

December 4,9 4,6-5,4 8 7-10 45 37-59 9,1 8,2-10,9

Januari - - - - - - - -

Februari 5,5 5,1-6,4 8 7-10 48 38-60 9,0 5,9-11,9

Mars - - - - - - - -



Betesmängd, energi/ha
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Bete ökade diversiteten

Provtyp Hägn1 Hägn2 Hägn3 P
Uthägnader

OE, MJ/kg OS 10.8 ± 0.2 10.9 ± 0.2 11.2 ± 0.2 0.2925
RP, % of OS 14.9 ± 0.4 14.3 ± 0.4 13.9 ± 0.4 0.1955

NDF, % of OS 55.0 ± 1.1 a 54.7 ± 1.1 a,b 51.8 ± 1.1 b 0.0924
TS, % 27 ± 1 29 ± 1 26 ± 1 0.2722

Betat kort
OE, MJ/kg OS 10.4 ± 0.2 a 10.7 ± 0.2 a 11.5 ± 0.2 b 0.0029
RP, % of OS 16.9 ± 0.8 a,b 16.0 ± 0.8 a 18.8 ± 0.8 b 0.0427

NDF, % of OS 52.7 ± 1.4 a 53.9 ± 1.3 a 45.6 ± 1.3 b 0.0001
TS, % 30 ± 1 a,b 31 ± 1 a 27 ± 1 b 0.0159

Diagonalprov
OE, MJ/kg OS 10.1 ± 0.1 a 9.3 ± 0.1 b 10.6 ± 0.1 c <0.0001
RP, % of OS 11.5 ± 0.4 a 11.9 ± 0.4 a,b 12.5 ± 0.4 b 0.1405

NDF, % of OS 54.7 ± 1.1 a 59.9 ± 1.1 b 54.2 ± 1.1 a 0.0007
TS, % 34 ± 1 a,b 37 ± 1 a 31 ± 1 b 0.0083



Råprotein i betat bete
jämfört med klippt bete
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Betesmängden 
minskade mer i 
uthägnaderna än 
där hästarma
betat
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Förutsättningar 

• Betet ska betas kort redan under 

sommaren och sedan betas kontinuerligt

• Antalet hästar anpassas efter markens 

avkastning

• Hästarna bör hullbedömas regelbundet och 

stödutfodras (på annan plats) vid behov



Resultaten visar att beten som betats av 
hästar året om även på vintern kan ha ett 
tillräckligt högt innehåll av smb rp för att 

tillgodose behovet hos vuxna hästar men att 
energiinnehållet i perioder kan vara för lågt.



Påverkan på landskapet

• Russens bete skapade ett mer öppet landskap genom att 

de begränsade mängden sly och buskage.

• Artrikedomen av växter var högre där hästarna betade

• Humlor och fjärilar föredrog de hästbetade ytorna (jämfört 

med de uthägnader där hästarna inte kunde beta) 

• Positivt samband mellan växtrikedom och pollinatörer

• Närvaron av hästar skapade miljöer som verkade 

gynnsamma för gräshoppor med större artvariation i 

hästarnas rator

Slutsatsen är att denna form av hästhållning kan begränsa 

förlusten av biologisk mångfald.



Påverkan på landskapet

• Russens bete skapade ett mer öppet landskap genom att 

de begränsade mängden sly och buskage.

• Artrikedomen av växter var högre där hästarna betade

• Humlor och fjärilar föredrog de hästbetade ytorna (jämfört 

med de uthägnader där hästarna inte kunde beta) 

• Positivt samband mellan växtrikedom och pollinatörer

• Närvaron av hästar skapade miljöer som verkade 

gynnsamma för gräshoppor med större artvariation i 

hästarnas rator

Slutsatsen är att denna form av hästhållning kan begränsa 

förlusten av biologisk mångfald.

Garrido et al., 2022



Hästarna
Hull, tillväxt och hälsa

• Saltsten med spårämnen, vattenkar
och vindskydd

• Avbrott:

• Allvarlig skada/sjukdom

• Om hullet når en viss undre 
gräns flyttas individen och 
utfodras på annan plats

• Feta individer får gå kvar även 
om fetman på sikt är ohälsosam 



Vi mätte allt möjligt!



Signifikanta effekter på hullet

• Tid på året 

• Hägn
– Hullet har förändrats olika över 

tid i de olika hägnen

• Individ



Kan vi lära oss något av detta?

• 2015: Tjock isläggning på fälten 

• Tre av fyra individer gick i samma hägn

• 2016: Tandlossning



Tillväxt



Russ är härdiga (?)



Framtidspotential
• Förhindra igenväxning av naturbetesmarker

• Ökad biologisk mångfald 

• Mer engagerade människor

• Ökat värde för Gotlandsrusset och härdiga 

egenskaper hos hästar

Att tänka på:

• Tidsåtgången för daglig tillsyn kan vara en 

begränsning

• Noggrann hullkontroll krävs under 

vintermånaderna

• Plan för stödutfoding på annan plats 



Tack till:

Världsnatrfonden, WWF

Antonia A:xon Johnssons stiftelse

privata bidragsgivare

Kollegor och studenter som bidragit till projektet



Tack för att ni lyssnat!

Frågor?




